Tervkezelő és dokumentummenedzsment rendszer

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Készítette:

PlanDoc Tanácsadó Kft., www.plandoc.hu

Kiadás dátuma:

2019. május 26.

Verzió:

V2.2.1

TARTALOM
TARTALOM ........................................................................................................................................... 2
Előszó ................................................................................................................................................ 5
1.

2.

3.

4.

5.

Informatikai követelmények ..................................................................................................... 6
1.1.

Szükséges informatikai környezet kliens gépeken ............................................................ 6

1.2.

Rendszer elérhetősége ...................................................................................................... 6

1.3.

Szükséges informatikai környezet szerver gépeken .......................................................... 7

1.4.

Biztonsági mentések .......................................................................................................... 8

Ikon és jelmagyarázat, általános tudnivalók ............................................................................. 9
2.1.

Képernyő általános részei .................................................................................................. 9

2.2.

Általános és művelet eszközsorokon megtalálható ikonok ............................................ 11

2.3.

Felhasználó adminisztrátor felület .................................................................................. 11

2.4.

Könyvjelzők ikon .............................................................................................................. 12

Első bejelentkezés a rendszerbe ............................................................................................. 14
3.1.

Bejelentkezés a PlanDoc rendszerbe ............................................................................... 14

3.2.

Első bejelentkezés után ................................................................................................... 14

3.3.

Elfelejtett jelszó miatt új jelszó igénylése........................................................................ 15

3.4.

Sikeres bejelentkezés utáni kezdőoldal ........................................................................... 16

Felhasználói adatok................................................................................................................. 18
4.1

Felhasználó saját adatainak módosítása ......................................................................... 18

4.2

Felhasználói adatok kezelése felhasználó adminisztrátor joggal .................................... 19

4.3

Új felhasználó felvétele ................................................................................................... 21

4.4

Új felhasználói csoport felvétele ..................................................................................... 23

4.5

Felhasználók kezelése ...................................................................................................... 24

Jogosultságok és szerepkörök ................................................................................................. 25
5.1

Általános tudnivalók a jogokról és szerepekről ............................................................... 25

5.2

Általános jogosultságok ................................................................................................... 25

5.3

Általános felhasználói szerepek, szerepkörök ................................................................. 28

5.4

Felhasználói szerepek megadása PlanDoc rendszer mappáihoz ..................................... 29

5.5

Felhasználói szerep megszüntetése mappáról ................................................................ 31

6.

Projekt és mappakörnyezet kialakítása .................................................................................. 33
6.1

Mappák létrehozása ........................................................................................................ 33

6.2

Mappa tulajdonságainak módosítása .............................................................................. 35

6.3

Mappa törlése.................................................................................................................. 36

6.4

Mappastruktúra másolása ............................................................................................... 37

6.5

Mappa tartalmának áthelyezése ..................................................................................... 39

6.6

Rendszer által generált automatikus mappa ................................................................... 40

7.

Tervek, dokumentumok letöltése, megtekintése ................................................................... 42
7.1

Dokumentumok megtekintése, letöltése ........................................................................ 42

7.2

Dokumentumok tömeges letöltése ................................................................................. 44

7.3

PDF formátumú dokumentumok összefésült letöltése................................................... 46

8.

Tervek, dokumentumok keresése........................................................................................... 49
8.1

Böngészőbe épített keresők használata .......................................................................... 49

8.2

Keresés nézet használata................................................................................................. 50

9.

Tervek, dokumentumok feltöltése ......................................................................................... 54
9.1

Feltöltésről általánosságban ............................................................................................ 54

9.2

Egyszerű feltöltés ............................................................................................................. 55

9.3

Újgenerációs kódprofil feltöltő funkciói .......................................................................... 63

9.4

Örökölt kódprofil alapú feltöltés ..................................................................................... 65

9.5

Egyedi kódprofil alapú feltöltés ....................................................................................... 65

9.6

Feltöltéskor felmerül hibaüzenetek, problémák ............................................................. 68

10.

Tervlisták nyomtatása ......................................................................................................... 73

10.1

Lista .............................................................................................................................. 73

10.2

Lista megjegyzésekkel .................................................................................................. 75

10.3

Mappastruktúra ........................................................................................................... 77

10.4

Teljes lista exportálása (xls) ......................................................................................... 78
3

10.5

Jóváhagyások története ............................................................................................... 79

10.6

Mappa események ....................................................................................................... 80

10.7

Felhasználók szerepei .................................................................................................. 81

10.8

Rendszer eseményei .................................................................................................... 81

11.

Jóváhagyás lépései .............................................................................................................. 83

11.1

Jóváhagyási státuszok .................................................................................................. 83

11.2

Jóváhagyási státuszok beállítása .................................................................................. 83

12.

Kiegészítő funkciók .............................................................................................................. 86

12.1

WEBDAV funkció .......................................................................................................... 86

12.2

Körlevél üzenet küldése ............................................................................................... 89

4

ELŐSZÓ
A PlanDoc tervkezelő és dokumentummenedzsment rendszer olyan szerver alapú alkalmazás,
amely kifejezetten az építőipari projektek dokumentációs igényeinek teljes körű lefedése
érdekében, a jelentős számú projektszereplők különböző igényeit hatékonyan kezelve egy
egységes, jó strukturált és jogosultságokkal megfelelően körülbástyázott informatikai rendszer
működésével kívánja kielégíteni a felhasználók igényeit.
A PlanDoc rendszer egy olyan keretrendszer, amely az építőipari projektek sajátosságainak
megfelelően rendszerezi, strukturálja a műszaki és szöveges dokumentumokat. Mivel minden
építési projekt más és más, valamint a projektek eléggé komplexek, ezért minden projekt
kapcsán a PlanDoc keretrendszert paraméterezni, a projektjellemzők figyelembevételével testre
kell szabni. Ez azt jelenti, hogy egy magasépítési projekt kapcsán üzemeltetett rendszerben más
beállítások, egyedi funkciók is lehetnek, mint például egy vasútépítési, vagy egy termékgyártási
projekt esetében. Azért különösen fontos az egyedi testre szabás lehetősége és rugalmassága,
mert általánosságban kijelenthető, hogy több ezer, akár tízezer műszaki tervdokumentum és
több száz, ezer szöveges dokumentum is keletkezhet egy építési beruházás engedélyezésétől
kezdve az épület vagy építmény használatba vételéig.
A fent leírtak függvényében nem várható el, hogy egy kézikönyv az összes eshetőségre kitérjen,
de jelen kézikönyv az általánosságban jellemző igényeket és funkciókat mindenképp bemutatja.
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1. INFORMATIKAI KÖVETELMÉNYEK
1.1.

Szükséges informatikai környezet kliens gépeken

A PlanDoc rendszer fejlesztésekor alapvető célkitűzés volt, hogy minden felesleges
segédprogram és operációs rendszerkörnyezet kimaradjon az rendszer üzemszerű működése
tekintetében, tehát ne legyen szükség például terminálszerver vagy erős számítógép
alkalmazására ahhoz, hogy valaki az építési területen megtekintse a legfrissebb terveket.
A PlanDoc rendszer a legújabb változatú internetes böngészők segítségével a funkciók szinte
teljes egészét tudják használni minden segédprogram nélkül a kliens gépeken, egyedül JAVA
segédalkalmazás (Java 1.7 vagy újabb plugin) szükséges a dokumentumok hatékony
feltöltéséhez.
A PlanDoc rendszer megfelelő használatához az alábbi böngésző verziókat ajánljuk ajánlási
sorrend szerint:
1. Chrome legújabb verziójú böngésző
2. Mozilla Firefox legújabb verziójú böngésző
3. Edge legújabb verziójú böngésző

1.2.

Rendszer elérhetősége

A PlanDoc rendszer minden egyes cég és ügyfél esetében eltérő címen érhető el a rendszer,
melyeket az adott informatikai környezetben különböző biztonsági védelmi vonalakon keresztül
lehet elérni.
Ha a legegyszerűbb esetről van szó, akkor a fentiekben említett internetes böngészők egyikének
címsorába a rendszerre vonatkozó elérhetőséget kell beírni, mint például:
https://tervkezelo.ceg.hu
Minden egyes ügyfélnél, cégnél történő bevezetés során egyedileg meghatározott címről a
felhasználók egy bevezetési, rendszer útmutatóból értesülhetnek.
A cím beírása után a böngészőben meg kell jelennie a rendszer bejelentkező felületének, ahogy
az alábbi kép is mutatja:
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Amennyiben az útmutatóban megadott címen a PlanDoc rendszer nem elérhető vagy nem
megfelelően működik, akkor sorrendben az alábbi lépéseket kell megtenni a probléma
megoldása érdekében:
1. Ellenőrizze, hogy jól írta-e be a rendszer elérhetőségének címét!
2. Ellenőrizze a számítógép internetes elérhetőségét!
3. Ellenőrizze a számítógép céges hálózati beállításait!
(Ha VPN (virtual private network) kapcsolat vagy tűzfal beállítások szükségesek a
rendszer elérhetőségéhez, akkor azok megfelelő működését ellenőrizze, mielőtt a
PlanDoc rendszert megpróbálja elérni.)
4. Lépjen kapcsolatban a cég vagy projekt PlanDoc kulcsfelhasználójával vagy
rendszergazdájával!

1.3.

Szükséges informatikai környezet szerver gépeken

A PlanDoc rendszer üzemszerű működése egy szerverre történő telepítés után valósítható meg.
A PlanDoc rendszert üzemeltető szerver operációs rendszerére nincs korlát, de az alábbi
sorrendnek megfelelően az alábbi operációs rendszereket javasoljuk:
1. Linux (Pl. SUSE)
2. MS Windows Server
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A központi rendszer java servlet (J2EE) technológiát használ, ezért egy webkonténer szükséges a
futtatásához. Ezen feladat ellátására a Tomcat 6.0.35 servlet konténer a javaslat. Az adatbázis
funkciókhoz a PostgreSQL 8.4.11 adatbázisszerver szükséges, amely adatbázis erőforrásigénye a
többi összetevőhöz képest elenyésző.
A rendszer képes automatikus értesítő üzeneteket küldeni a felhasználók részére, például a
tervek és dokumentumok feltöltéséről, törléséről vagy módosításáról. Ezen üzenetek
kiküldéséhez szükséges egy SMTP szerver és egy állandó email cím (a feladó) biztosítása.
A PlanDoc rendszer bevezetését illetően a szerver szükséges konfigurációjának, alternatív
megoldásainak, valamint a biztonsági kérdéseinek tisztázása érdekében az Ügyfél
kulcsfelhasználójával tartja a kapcsolatot a PlanDoc Tanácsadó Kft. illetékese.

1.4.

Biztonsági mentések

A PlanDoc rendszer biztonsági mentéseinek folyamatát és szabályozását, valamint a mentett
adatbázisok megfelelő helyeken történő tárolását a PlanDoc rendszer bevezetése alatt történő
folyamatos egyeztetések alapján a rendszer élesítése időpontjáig a PlanDoc Kft. és az Ügyfél
rendszergazda kialakította, kialakítja.
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2. IKON ÉS JELMAGYARÁZAT, ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
2.1.

Képernyő általános részei

a) Főképernyő részei

b) Dokumentumtörzs nézetei
9
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2.2.

Általános és művelet eszközsorokon megtalálható ikonok

Az eszközsorokon lévő menüpontok láthatósága illetve az általuk képviselt funkciók a
felhasználói beállításoktól és jogosultságoktól függnek, így egy felhasználó nagy valószínűséggel
nem látja az összes ikont.
Minden nézet esetében az eszközsor utolsó ikonja a Kilépés. Fontos megjegyezni, hogy a
rendszerben megtalálható fontos dokumentumok jogosultságok alapján személyre szabottan
jelennek meg. Ezért ajánlott minden használat után kijelentkezni annak érdekében, hogy
illetéktelenek ne férjenek hozzá bizonyos információkhoz.

2.3.

Felhasználó adminisztrátor felület

A felhasználó adminisztrátor felületen megjelenő menüpontok egyértelműen a felhasználók
kezelésére vonatkozó funkciókat hivatottak képviselni.
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1. Új felhasználó létrehozása
2. Új felhasználói csoport létrehozása (például cégek, szakmák szerinti csoportosítás)
3. Jelentések nyomtatása
a. Felhasználók szerepei: felhasználói jogok nyomtatása
b. Rendszeresemények, eseménynaplók nyomtatása
4. Email üzenet küldése felhasználóknak

2.4.

Könyvjelzők ikon

Minden egyes mappára vonatkozóan megadhatók könyvjelző hozzárendelések (más szóval:
kedvencek), melyek azt kívánják segíteni, hogy az általában nagy mélységű és összetett
12

mappastruktúrában egyszerűbben és gyorsabban lehessen böngészni. Ezért minden mappára a
művelet eszközsorról egy könyvjelző rendelhető hozzá az aktuális mappához, így az felkerül a
könyvjelzők közé. A könyvjelzők listája az első bejelentkezéskor vagy a mappaválasztó eszközsor
ikonjára kattintva jelenik meg.

A könyvjelzőnek két állapota lehet:

Könyvjelzővel megjelölt mappa
Könyvjelzővel és automatikus email értesítéssel megjelölt mappa
A mappa melletti könyvjelző ikonra kattintva a könyvjelző állapota beállítható:

Ez a beállítás kiemelten fontos a rendszer átláthatósága és megbízhatósága érdekében, mert az
automatikus email értesítés a változásokra (pl. feltöltés, törlés, jóváhagyás) nagy segítséget
nyújthat az építési projekt megvalósítása szempontjából.
13

3. ELSŐ BEJELENTKEZÉS A RENDSZERBE
3.1.

Bejelentkezés a PlanDoc rendszerbe

A PlanDoc rendszerbe történő első bejelentkezést meg kell előznie a rendszerbe történő
felhasználói regisztrálásnak. A PlanDoc rendszer felhasználóinak regisztrálását csak olyan
személy végezheti, aki már regisztrált PlanDoc felhasználó és van jogosultsága a felhasználók
adatainak módosítására. Új felhasználó saját magát nem regisztrálhatja a PlanDoc rendszer
felhasználói közé. Ha regisztrálták a felhasználót, akkor emailben személyre szabottan kapni fog

egy jelszót, amellyel a rendszerbe történő első bejelentkezését megteheti.

1. Első lépésként meg kell adni a felhasználó saját email címét, amin regisztrálták a rendszerbe.
2. Ezt követően meg kell adnia a jelszavát.
3. Opcionálisan bekapcsolható az a funkció, hogy a böngésző inaktivitás esetén 5 perc után ne
kérjen újabb azonosítást. Ez az opció azoknak a felhasználóknak nyújt segítséget, akik több
órán keresztül is használni akarják folyamatosan a PlanDoc rendszert, de időszakosan nem
feltétlenül a rendszerben dolgoznak.
4. Ha sikerült megadni minden információt, akkor a „Bejelentkezés” gombra kattintva lehet
bejelentkezni.

3.2.

Első bejelentkezés után

Az első bejelentkezés után általában a felhasználó a jelszavának a megváltoztatására kényszerül.
Erre az alábbi képen látható rendszerüzenetet figyelmezteti.
14

Az üzenet elolvasása után az OK gombot kell megnyomni.
A számítógépen futó internetes böngészők előszeretettel felkínálhatják a bejelentkezett
felhasználóhoz kapcsolódó jelszavak elmentését és megjegyzését. A PlanDoc Kft. azt javasolja
minden felhasználónak, hogy semmilyen módon ne mentse el a böngésző a felhasználó jelszavát
a későbbi lehetséges visszaélések elkerülése érdekében, mert az adott számítógépet illetéktelen
személyek is használhatják!

Az új jelszó megadásánál ajánlott a hosszabb jelszó meghatározása, és javasoljuk, hogy
használjon kis és nagybetűt, valamint számot is benne.
Az új jelszó beírása után adja meg újra, ellenőrzés érdekében a jelszavát, majd nyomja meg az
„OK” gombot.

3.3.

Elfelejtett jelszó miatt új jelszó igénylése

Amennyiben elfelejtette jelszavát, úgy a PlanDoc bejelentkező felületéről egyszerűen
kezdeményezheti új jelszava megadásának folyamatát.
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1. Első lépésként be kell írnia a saját email címét!
2. Meg kell nyomni az „Elfelejtett jelszó” linket, amelyre egy új rendszerüzenet jelenik meg!

3. Megerősítésként nyomja meg az „Igen” gombot!
Amint megnyomta, a PlanDoc rendszer automatikusan a megadott email címre kiküld egy
üzenetet, amelyben egy link fog szerepelni. A linkre kattintva az új jelszó megadása képernyő
jelenik meg.
Fontos megjegyezni, hogy az emailben kiküldött link csak 10 percig érvényes az igényléstől
kezdve, tehát azonnal meg kell kezdeni az új jelszó megadását a levél megérkezése után.
Amennyiben nem sikerülne új jelszót igényelnie, kérjük, keresse az Ügyfél kulcsfelhasználóját!

3.4.

Sikeres bejelentkezés utáni kezdőoldal

Amennyiben sikeresen bejelentkezett, úgy kétféle képernyőt láthat:
a) Üres könyvjelzők
16

Ez a képernyő azt jelenti, hogy Ön, mint PlanDoc felhasználó fel lett véve a PlanDoc rendszer
felhasználói közé, de nem rendelkezik semmilyen joggal egy projekthez, vagy projekten belüli
mappához (pl. szakági tervek, kiviteli tervek, stb.) sem. Tehát nem lett az Ön felhasználói profilja
hozzárendelve egy mappához sem.
Amennyiben mégis látnia kellene valamelyik mappát, úgy kérjük, keresse az Ügyfél
kulcsfelhasználóját.

b) Aktuális könyvjelzők

A könyvjelzők között minden egyes sor egy mappát jelent, amelyhez van jogosultsága.
Ha a mappa sorának elején látható egy levélboríték, az azt jelenti, hogy az adott mappa alatti
eseményekről automatikus email értesítést fog kapni. Az email értesítés rendszeressége a
rendszer beállításától függ, általában 1, 4, 6, 8, 12 vagy 24 óra ciklusidővel szokták a PlanDoc
rendszert beállíttatni.
Ha a mappa nevére rákattint, akkor átirányításra kerül az adott mappához. Ez azt jelenti, hogy az
aktuális mappája az adott mappa, és az adott mappa alatti tartalom fog megjelenni.
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4. FELHASZNÁLÓI ADATOK
A felhasználói adatok kezelésének két módja létezik: a felhasználó saját maga akarja módosítani
az adatait, vagy a felhasználó adminisztrátor akarja karbantartani a rendszer felhasználói
adatokat.

4.1 Felhasználó saját adatainak módosítása
A korábban említettek szerint, a felhasználó rendszeren kívüli regisztrálása nem lehetséges.
Ezért csak felvett felhasználók módosíthatják saját adataikat. Erre a rendszerbe történő
bejelentkezés után nyílik lehetősége, mégpedig a jobb felső sarokban megjelenő

felhasználónévre történő kattintással.

A névre kattintva meg fog jelenni a felhasználói profilszerkesztő oldal.

Ezen az oldalon minden felhasználó módosíthatja, kiegészítheti saját adatait, valamint
megváltoztathatja eddigi jelszavát is. A módosítások végrehajtásához meg kell nyomni az „OK”
gombot.
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4.2 Felhasználói adatok kezelése felhasználó adminisztrátor joggal
A PlanDoc rendszer felhasználói adatainak központi kezelésére a felhasználói adminisztrátor
joggal rendelkezőknek nyílik lehetősége. A felhasználók adatainak kezelésére külön a
felhasználók adatainak karbantartására szolgáló felületen nyílik lehetőség, ha a Felhasználók

kezelése menüpontra kattintunk.
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Ezen a felületen áttekinthetők az aktív és az inaktív felhasználók adatai is, valamint azonnal
látszódik az adminisztrátor joggal rendelkező felhasználók nevei is.
Amennyiben a felhasználók nevére kattintunk, akkor a meglévő felhasználó adatainak
módosítását hajthatjuk végre.

A felhasználói adminisztrátor által kezdeményezett profil szerkesztés három apró, de nagyon
fontos beállítási lehetőséggel tér el a felhasználó által kezdeményezett profil szerkesztéstől.
Az első a „Jelszó lejárt” opció, amely azt jelenti, hogy a felhasználó első bejelentkezéshez az itt
megadott jelszót fogja kérni, mely sikeres megadását követően kötelezően meg kell változtatni a
jelszót. Azaz ezzel az opcióval állítható be, hogy az első bejelentkezés után módosítani kelljen a
jelszót.
A második beállítás az „Adminisztrátor” jog megadása, amely azt jelenti, hogy a
mappastruktúrát a rendszerben a legfelső szinttől, a „Gyökér” mappától kezdve láthatja. Ezen
kívül jogokat oszthat ki és vonhat meg, valamint egyéb rendszeradminisztrátori funkciókat érhet
el. Nagyon fontos, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy e jog kiadását alapos megfontolás után
szabad csak kiadni!
A harmadik beállítási különbség a „csoporttagságok” kiadása. Szintén nagyon jelentős beállítás,
amely a felhasználók csoportba sorolását, a csoportos jogosultságok kiosztását jelenti. Ezzel
elérhető lesz a gyorsabb jogosultság kiosztás, ami viszont kockázatokat is magában rejt, ha a
csoporttagságok nem megfelelően vannak kezelve.
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4.3 Új felhasználó felvétele
Az új felhasználók felvételét csak a felhasználói adminisztrátor joggal rendelkezők
kezdeményezhetik. Ez a felhasználók adminisztrációs felületére történő átirányítás után

indítható.

A felhasználói adatok karbantartó nézeten az új felhasználó létrehozása ikonra kattintva
megadható az új felhasználó adatai.
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A felhasználó adatai közül minden adatot kötelezően meg kell adni. Egyedi email azonosítás
található a PlanDoc rendszerben a jobb nyomon követhetőség érdekében, ezért nem fordulhat
elő, hogy több felhasználót ugyanazon az email címen regisztrálnak.
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4.4 Új felhasználói csoport felvétele
A felhasználói csoportok a felhasználók csoportos kezelésének hatékonyabb megvalósítására

szolgál.

Az új felhasználói csoport létrehozásakor a csoport adatainak megadása után a csoport tagjainak
hozzáadása történik, amely az „Új tag felvétele” gomb megnyomása után kezdhető. A gomb
megnyomása után egyesével a listából hozzárendelhetők a felhasználók az adott csoporthoz.
Egy felhasználó több csoporthoz is tartozhat.
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4.5 Felhasználók kezelése
A felhasználói adatok karbantartása képernyőn egy szűrési feltételeket tartalmazó panel is

látható. E panelen lévő információkra lehet keresési feltételeket megadni.

Minden szűrési beállítás után a „Szűrés” gomb megnyomásával érvényesíthetjük a keresési
beállításokat. A keresési beállításoknak megfelelően nyomtatható például a felhasználó
jogosultságait tartalmazó jelentés.
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5. JOGOSULTSÁGOK ÉS SZEREPKÖRÖK
5.1 Általános tudnivalók a jogokról és szerepekről
A PlanDoc rendszerben a felhasználók különböző jogosultsági beállításoknak megfelelően
böngészhetnek, feltölthetnek, törölhetnek, vagy éppen jóváhagyhatnak dokumentumokat. Ezen
jogosultsági beállítások a mappastruktúrának megfelelően szabadon variálhatók, azaz a
mappastruktúrában lévő mappák mindegyikére, a hierarchiaszintektől függetlenül beállíthatók.
A felhasználókhoz egyenként minden egyes mappán (kivéve az automatikus mappákat)
felhasználói szerepeket adhatnak hozzá a felhasználói adminisztrátorok vagy a projekt
adminisztrátorok. E két definíció is gyakorlatilag egy-egy szerepkörnek (felhasználói szerep) felel
meg, amely szerepkörökhöz különböző jogok tartoznak, amin keresztül használni, működtetni
lehet a rendszert. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben meglévő alapvető jogok szerepkörökhöz, a
szerepkörök pedig felhasználókhoz rendelhetők.
Minden egyes PlanDoc rendszer kialakításánál és testre szabásánál egyedileg módosíthatók a
szerepkörök jogosultság összetétele, azaz a tetszőleges jogosultság csoportosításnak
köszönhetően, az egyedi szerepkörök meghatározásával lehet rugalmasan, a cég vagy ügyfél
igényeinek kialakítani a rendszer biztonsági beállításait.
A rendszer hatékony és biztonságos testre szabásához elengedhetetlen, hogy általánosságban
megismerjük a rendszerben lévő jogokat és szerepeket ahhoz, hogy az ügyfél
kulcsfelhasználóival együttműködve egy stabil alapokon álló rendszert alapozzunk meg.

5.2 Általános jogosultságok
A PlanDoc rendszerben megtalálható alapvető jogok a rendszer alapvető jellemzőinek
megfelelően csoportosítva kerülnek bemutatásra.
a) Mappára vonatkozó jogok (kivéve automatikus mappa)
index

A mappa tartalmának listázására vonatkozó jog, amely dokumentumok
és almappák megtekintésére vonatkozik.

medit

Mappa tulajdonságainak szerkesztésére vonatkozik, mint például a
mappa kódjának, nevének és kódszámozásának módosítására.

mactors

Módosíthatja a már meglévő felhasználók (szereplők) szerepkörét az
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adott mappán, mégpedig a szereplők szerepkörét, vagy a szerepkör
határidejét (korlátozott időtartamú elérés esetén).
maddactor

Új felhasználót (szereplőt) vehet fel az adott mappa szereplői közé. Az
ezzel a joggal rendelkezők láthatják a rendszerben megtalálható összes
felhasználó nevét és adatait.

mnewm

Új mappát hozhat létre az aktuális mappán belül (ha még nem történt
fájlfeltöltés az aktuális mappában).

mnewp

Új projekt mappát hozhat létre az aktuális mappán belül (ha még nem
történt fájlfeltöltés az aktuális mappában). A projektmappa és a mappa
között az a különbség, hogy a projektmappához kiegészítő információk
is kitölthetők, mint például a projekt megrendelőjének, vállalkozójának
neve és címe.

mupload

Az aktuális mappa alá van joga fájlfeltöltést végezni (amennyiben az
aktuális mappa alá még nem lett létrehozva almappa).

mcut

Az aktuális mappa tartalma (alá tartózó almappák és dokumentumok)
vágólapra helyezése kivágás (mappaátmozgatás) céljából.

mcopy

Az aktuális mappa tartalma (alá tartózó almappák) vágólapra helyezése
másolás
(mappastruktúra
duplikálás)
céljából.
FONTOS:
dokumentumokat nem lehet másolni, csak feltöltés útján kerülhetnek a
mappák alá.

mpaste

Vágólapról történő mappa beillesztés (másolás vagy kivágás után).

mdelete

Az aktuális mappa tartalmának törlése (almappák és dokumentumok
együttes törlése).

bmark

Könyvjelző mappához rendelésének joga.

mreport

Jelentések, nyomtatványok futtatásához szükséges jog.

email

Az aktuális mappához hozzárendelt szereplők részére történő email
üzenet küldésének joga.

b) Feltöltött dokumentumra vonatkozó jogok
26

dedit

Feltöltött dokumentumok tulajdonságát módosíthatja a felhasználó
ezzel a joggal. Ilyen tulajdonság például a dokumentum megnevezése,
dokumentumhoz tartozó megjegyzések, vagy akár a különböző
manuálisan módosítható szótárcímkék megadása (pl. papíralapú
visszaigazolás dátuma, tervcsomag száma, stb.)

ddelete

Rendszerben megtalálható dokumentumok törlése valósítható meg
ezzel a joggal. FONTOS: a dokumentumok különböző változatát (értsd:
kiterjesztés) csak együtt lehet törölni, tehát nem lehet egy tervnek a
.dwg és .pdf kiterjesztését külön törölni, csak együttesen.

drevoke

Dokumentum státuszának megadása visszavonás céljából. Ebben az
esetben maga a feltöltő is visszavonhatja az adott dokumentumot (nem
csak a jóváhagyók), ekkor a dokumentum státusza változik, tehát a
dokumentum „visszavonva” státusszal ugyan, de a listákban
megtalálható lesz (ez jelenti a különbséget a dokumentum törlése és
visszavonása között).

dsedit

Dokumentum státuszainak módosítására szolgál, azaz ezzel a joggal
rendelkezők állíthatják a dokumentumok jóváhagyásának állapotait.

DOKSTAT_xxx A dokumentum státuszainak részleges beállítására vonatkozik az adott
jog. Ez azt jelenti, hogy ha például a dokumentumot csak „jóváhagyásra
továbbít” állapotra állítja be, akkor nem is hagyhatja jóvá az adott
dokumentumot, mert a felhasználónak csak az adott státuszig van joga
dokumentumállapotot beállítani.
roiedit

Összehasonlító modul megjelenítő felületén kommentezés céljából
megjegyzéseket fűzhet hozzá a dokumentumhoz azon a területeken,
amelyeket más felhasználók határoztak meg.

notenew

Összehasonlító modul megjelenítő felületén kommentezés céljából
megjegyzéseket fűzhet hozzá a dokumentumhoz azon a területeken,
amelyeket saját maga határozott meg.

rel-new

Dokumentumok összekapcsolásának lehetőségét az adott felhasználó
kihasználhatja, tehát több dokumentumot saját szempontja szerint
csoportosíthat, hogy később visszakereshető legyen.

rel-delete

Összekapcsolt dokumentumok csoportosításának törlése végezheti el
az ezzel a joggal rendelkező felhasználó
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c) Felhasználókhoz és felhasználói csoportokhoz tartozó jogok
findex

Felhasználói adatok listázása,
karbantartása nézeten.

keresése

a

felhasználói

adatok

fedit

Meglévő felhasználók és felhasználói csoportok adatainak szerkesztése,
módosítása.

fnew

Új felhasználó vagy felhasználói csoport létrehozásához szükséges jog.

d) Rendszeradminisztrátori jogok
outoforder

Átmenetileg korlátozhatja a rendszer felhasználását, mint például
üzemszünet vagy rendszerfrissítés esetén.

sajatkodregen Karbantartási funkció a kódszámozási beállítások érdekében.
email

Rendszerszintű csoportos email üzenet küldése

5.3 Általános felhasználói szerepek, szerepkörök
Minden PlanDoc rendszer bevezetése során a bevezetés alapján határozzák meg a szükséges
felhasználói szerepeket. Ez azt jelenti, hogy az alábbi szerepköröktől eltérő esetekkel is
találkozhatunk, de általánosságban az alábbi szerepkör – jogosultság összerendelések a
jellemzőek.
USERADMIN: Felhasználó adminisztrátor
findex fedit fnew
ADMIN: Adminisztrátor
Indexmedit mactors maddactor mnewm mnewp mupload mcut mpaste
mdelete pindex bmark mreport mcopy dedit ddelete drevoke
rel-new rel-delete findex fedit fnew dsedit DOKSTAT_ALL outoforder
sajatkodregen email
PROJECTADMIN: Projekt admin
index medit mactors mnewm mnewp mupload mcut mpaste mdelete
pindex bmark mreport mcopy dedit ddelete drevoke dsedit forceddsedit DOKSTAT_ALL sajatkodregen roiedit notenew
READER: Betekintő
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index pindex bmark mreport notenew
UPLOADER: Feltöltő
index mupload pindex bmark mreport dedit ddelete drevoke roiedit
notenew
UPLOADER_FADMIN: Feltöltő, mappakarbantartó
index medit mnewm mnewp mcut mpaste mdelete mupload pindex
bmark mreport dedit ddelete drevoke roiedit notenew
CONFIRMATIVE: Jóváhagyó
index pindex bmark mreport dsedit DOKSTAT_ALL roiedit notenew
CONF_UPLOADER: Feltöltő-Jóváhagyó
index mupload pindex bmark mreport dedit ddelete drevoke dsedit
DOKSTAT_ALL roiedit notenew

A fenti szerepkör meghatározások tehát egy általános minta, hogy alapértelmezetten milyen
szerepköröket használhatunk fel a felhasználók mappához történő rendelés esetén. Ezek a
szerepkörök rugalmasan alakíthatók, melyek a bevezetése kapcsán az ügyfél és a projekt
sajátosságait figyelembe véve az éles indítást megelőzően kialakításra kerül.

5.4 Felhasználói szerepek megadása PlanDoc rendszer mappáihoz
A fent leírtakban a felhasználói szerepek és a szerepkörökhöz tartozó rendszer jogosultságok
alapjai, összefüggései lettek ismertetve. A következőkben ezek gyakorlati alkalmazásának
lépései kerülnek ismertetésre.

29

A felhasználói szerepek kiosztását a rendszerben megtalálható mappákon keresztül tehetjük
meg. Fontos megjegyezni, hogy jogosultság csak a felhasználók által létrehozott mappákon
keresztül határozható meg, a rendszer által generált automatikus mappákon, mappa
csoportokon nem lehet definiálni jogokat.
A mappa szereplőinek megadásának lépései a következők:
1. Elsőként ki kell választani az aktuális mappát, amelyre vonatkozóan be szeretnénk állítani
a szereplőket. A fenti képen látható példában a „Csarnoképítés” mappára fogjuk a
felhasználói szerepköröket beállítani. Ezt a „Szereplők” fülre kattintással lehet megtenni.

2. Második lépésként át kell tekinteni, hogy az eddigi felhasználói hozzárendelések hatással
vannak-e a most kezdeményezett felhasználói hozzárendelésre. Meg kell nézni, hogy a
felhasználói listában szerepel-e a felhasználó!
3. Amennyiben szerepel a felhasználó a listában (példában: Betekintő Benjamin), az azt
jelenti, hogy a „Csarnoképítés” mappa szülő mappáinak egyikén már szerepelt
felhasználói
hozzárendelés,
amely
öröklődik
erre
az
almappára
is.
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4.
5.

6.

7.

A hierarchia felsőbb szintjein definiált jogok örökölését a felhasználó sorában az örökölt
szerepek oszlopban megtekinthetjük.
Ha ezt az örökölt jogot szűkíteni szeretnénk, vagy más szereppel ki szeretnénk bővíteni,
úgy a listából az új szerepkört ki kell választani.
Amennyiben a felhasználó még az adott hierarchiában nem szerepel, akkor új
felhasználóként kell szerepkört hozzárendelni. A felhasználó felvétele a listából történő
kiválasztással tehető meg.
Felhasználó kiválasztása után a szerep kiválasztására kerül sor, melyet szintén a listából
történő kiválasztással valósítható meg.
Fontos kiemelni, hogy ha új felhasználót rendelünk a mappához, akkor könyvjelzőt
mindenképp szükséges hozzárendelni, azért hogy a mappastruktúrában ettől a mappától
lefelé, a mélyebb szinteken örökölt joggal böngészni tudjon. Az egyedi beállítás kérdése,
hogy a könyvjelzőt email értesítéssel együtt, vagy értesítés nélkül határozzuk meg.
Minden szereplő hozzárendelést vagy szerepkör változtatást követően az „OK” gomb
megnyomásával érvényesíthetjük a beállításokat.

Kiegészítő funkciók, mint például a szerepkör korlátozása vagy a szerepkör ideiglenes időszakra
vonatkozó hozzárendelése egyedi igények beállítását teszik lehetővé a rendszer hatékony
működésének érdekében.
Mindenképp meg kell jegyezni, hogy az email értesítéssel ellátott könyvjelző beállítás azt jelenti,
hogy a beállítást követő változásokról fog email értesítést küldeni a rendszer a felhasználónak, a
beállítást megelőző változásokról már nem fog email üzenet generálódni.

5.5 Felhasználói szerep megszüntetése mappáról
Egyik legjelentősebb funkciók közé sorolhatjuk a szerepkör megszüntetésének folyamatát. Ez az
alábbi képen is látható lépéseken keresztül történhet meg.
Felhasználói szerepek megszüntetése csak arról a mappaszintről, mappáról kezdeményezhető,
amelyen a közvetlen (nem örökölt) szerep hozzárendelés megtörtént. Ez a rendszerben úgy
jelenik meg, hogy a felhasználó neve előtt egy jelölő nézet jelenik meg.
Ha példában szereplő „Horváth Tamás” felhasználó szerepkörét szeretnénk megszüntetni a
„Csarnoképítés” mappán, akkor első lépésként ki kell jelölni a felhasználói jelölő négyzetet a
törlés oszlopban, majd az „OK” gomb megnyomásával a szerepkör eltávolításra kerül.

31

32

6. PROJEKT ÉS MAPPAKÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
6.1 Mappák létrehozása
Felhasználói szereptől függően lehetőség van az aktuális mappa alá új mappát vagy
projektmappát létrehozni.
Mindenképp ki kell emelni, hogy egy mappa alá vagy csak mappák, vagy csak fájlok
tartozhatnak. Az alábbi képen azért látható együtt az új mappa létrehozása és a fájlok feltöltése
ikon az eszközsoron, mert még az aktuális mappa alá nem történt sem mappalétrehozás, sem

feltöltés.

A projekt mappa és a normál mappa közötti különbség csak speciális projektek esetében
jelentős. A projekt mappához pár tulajdonsággal több adható meg.
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A projektmappa létrehozása esetén a mappa kódján és megnevezésén kívül megadható a
megrendelő és a vállalkozó informális célokat szolgáló adatai.

Az általános mappa esetében ezek az információ nem adhatók meg, de mindkét esetben
meghatározható a mappa kódsablonja. Ez azt jelenti, hogy minden mappán külön
meghatározható (vagy örököltethető a mappa hierarchián keresztül), hogy a feltöltéskor milyen
ellenőrzéseken keresztül történjen a fájlok feltöltése.
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Az általánosságban jellemző eseteken kívül, szintén a PlanDoc rendszer bevezetésének
függvényében szükséges lehet szinkronizált mappa vagy külső kód definiálása, amely különböző
vállalatirányítási vagy termelésirányítási rendszerekhez történő integrálást támogatja. Ez a
rendszerek közötti kapcsolat megteremtését kívánja elősegíteni. Ezen adatok kitöltése általános
működést illetőleg nem releváns értékű.
A kódsablon listájából a PlanDoc rendszer bevezetése során létrehozott kódprofilok,
kódsablonok állnak rendelkezésre, melyet a kulcsfelhasználókkal közösen a bevezetés során
együtt alakítanak ki a PlanDoc Kft. szakemberei.

6.2 Mappa tulajdonságainak módosítása
Az aktuális mappa adatainak módosításához mappaszerkesztő joggal kell rendelkeznie a
felhasználónak. Ha rendelkezik ilyen joggal, akkor lesz látható a „Szerkesztés” fül.

Mappa szerkesztésekor fontos, hogy első lépésként aktuális mappának kell kiválasztani a
módosítandó mappát. Ezután a „Szerkesztés” fül megnyomására a mappaszerkesztő oldal
jelenik meg.
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A módosítások után az „OK” gomb megnyomásával érvényesíthetjük a módosításokat.

6.3 Mappa törlése
A mappák törléséhez szintén saját felhasználói jog szükséges. Egy adott mappa törléséhez az

alábbi lépéseket kell elvégezni:

Mindenképp nagy körültekintéssel kell eljárni a mappák törlésekor, mert az aktuális mappa
tartalmának teljes egésze, azaz az almappák, és az azok alatt lévő összes dokumentum törlése
fog megtörténni.
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Megerősítésként egy rendszerüzenet fog megjelenni, hogy biztosan az aktuális mappát szeretné
törölni. Amennyiben biztosan az adott mappát kívánja törölni, úgy az „Igen” gomb
megnyomásával véglegesítheti a műveletet.

6.4 Mappastruktúra másolása
A mappastruktúra másolása funkció különösen azon felhasználók számára igazán értékes
lehetőség, akik például egy cég projekt struktúrájának kialakítáást sokszor el kell végezniük a
PlanDoc rendszerben.

A mappastruktúra másolás nem jelenti azt, hogy a mappába vagy az az alatti almappákba már
feltöltött fájlokat is másolni fogja, mert az ellenkezik a rendszer alapkoncepciójával. Az
alapkoncepció ugyanis az, hogy fájlok, dokumentumok csak is feltöltéssel kerülhetnek a
rendszerbe.
Az aktuális mappa és az alá tartozó almappa struktúra másolása az alábbi lépésekből tevődik
össze:

Első lépésként az aktuális mappává kell tenni azt a mappát, amelyet másolni szeretnénk. Ha ez
megtörtént, akkor a mappa másolás menüpontra kattintva a vágólapra másoljuk a
mappastruktúrát.
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Ezt követően azt a mappát kell kiválasztani aktuális mappának, amely alá szeretnénk bemásolni
a vágólapra helyezett mappastruktúrát.

Ha ez megtörtént, akkor az eszközsoron megjelenik egy menüpont, amely a vágólapon lévő
mappastruktúra beillesztését végzi, ha rákattint a felhasználó. A fenti képen látható minta
szerint a korábban vágólapra másolt mappák a „DEMO – Test company” nevű mappa alá kerül
bemásolásra.

A másolás végrehajtása előtt a rendszer még megerősítést kér a felhasználótól.
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Fontos figyelni rá, hogy mappák másolása során egy mappán belül nem keletkezhet két vagy
több azonos kódú mappa. Bevált gyakorlat, hogy egy ideiglenes mappakörnyezetből másolják a
template-ként használatos mappákat végső helyükre, így a kódok ütközése elkerülhetővé válik
az átmásolás előtti kódátnevezés miatt.

6.5 Mappa tartalmának áthelyezése
A mappák áthelyezése hasonlóképpen valósítható meg, mint a mappák másolás két fontos
különbséggel:
-

Az áthelyezendő mappa alatt található teljes mappa struktúra, valamint az abban
megtalálható összes dokumentum átmozgatásra kerül.
Az átmozgatott mappa esetében az eredeti helyen lévő mappában nem marad semmi,
ami arra utalt volna, hogy ott korábban volt mappa.

Mappa áthelyezésre vonatkozó lépések az alábbiak:

Első lépésként az aktuális mappává kell tenni azt a mappát, amelyet áthelyezni szeretnénk. Ha
ez megtörtént, akkor a mappa kivágása menüpontra kattintva a vágólapra másoljuk a
mappastruktúrát.
Ezt követően azt a mappát kell kiválasztani aktuális mappának, amely alá szeretnénk áthelyezni
a vágólapra helyezett mappastruktúrát. Fontos megjegyezni, hogy ameddig nem kerül
véglegesen áthelyezésre a mappa, addig a régi mappa alatt ugyanúgy megtalálható lesz az
összes dokumentumával együtt.
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Ha a fenti lépések megtörténtek, úgy a Mappa behelyezés menüpontra kell kattantani.

A PlanDoc rendszer egy felugró ablakban megerősítést kér a mappa és a mappa tartalom
áthelyezéséről. Ha az „Igen” gombot megnyomjuk, akkor az áthelyezés véglegesen megtörténik.
Itt is alaposan kell eljárni a mappa kódjait illetően.

6.6 Rendszer által generált automatikus mappa
A PlanDoc rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy a tömegesen feltöltött terveket,
dokumentumokat az előre definiált kódsablon (kódprofil) szerint csoportosítja, automatikus
mappákba rendezi.
Ilyen esetre példa, ha egy tervező csak a „STATIKAI TERVEK” mappát hozza létre, mint
felhasználó által létrehozott mappa. E mappa alá viszont tömegesen, ömlesztve feltölti a
terveket. A PlanDoc rendszer ezen terveket a kódsablon alapján automatikusan ellenőrzi,
csoportosítja, majd feltölti a rendszerbe úgy, hogy a tervező csak a tervszámok helyességéért
felel, azaz a tervnévben szereplő kód megjelenik a fájlnévben.
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Az alábbi képen egy statikai tervekre vonatkozó automatikus mappastruktúra látható:

A feltöltendő fájlnevek bizonyos részeiből kiszedett információk alapján a rendszer
automatikusan rendezi a terveket azokat fázisuk (pl. kiviteli vagy engedélyezési terv), majd a
szakáguk szerint a terveket (pl. statika).
Az automatikus mappa kialakításának folyamatát és szabályait az ügyfél kulcsfelhasználói és a
PlanDoc Kft. szakemberei a rendszer bevezetése alatt, valamint az azt követő ügyféltámogatás
keretében folyamatosan alakítják, karbantartják.
Fontos kitérni arra, hogy az automatikus mappa rendezés szabályait és folyamatát az első
feltöltések előtt kell kialakítani, mert feltöltések után már nincs lehetőség az automatikus
rendezési szempontokon változtatni. Amennyiben mégis szükséges lenne, úgy az addigi fájlokat
törölni kell, és a rendezési szabályok megváltoztatása után újra fel kell tölteni őket.
Szintén mindenképp meg kell jegyezni azt, hogy az automatikus mappa esetében már csak
örökölt jogok léteznek, azaz a magasabb szinten meghatározott felhasználói mappán kiadott
jogok és szerepek az érvényesek. Ezért kiemelt fontossággal bír egy rendszer bevezetésénél a
manuális mappa és az automatikusan rendezett mappák határvonala, mert az kihatással van a
rendszer felhasználóinak jogosultságkezelésének hatékonyságára is.
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7. TERVEK, DOKUMENTUMOK LETÖLTÉSE, MEGTEKINTÉSE
7.1 Dokumentumok megtekintése, letöltése
A PlanDoc rendszer internetes böngésző alapú működéséből következően a dokumentumok
megtekintése és letöltése ugyanazt a fogalmat jelenti. Ez azt takarja, hogy ha egy dokumentum
megtekintésére, letöltésére kattint a felhasználó, akkor a helyi gép beállításainak megfelelően

fogja az adott dokumentumot megtekinteni vagy letölteni.

Például egy .pdf formátumú tervre kattintva a böngésző beállításától függ, hogy az a fájl a
böngészőben fog-e megjelenni vagy a fájl letöltését ajánlja fel a böngésző. Példa a fájl
letöltésének felajánlására:
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Példa a böngészőben megjelenített .pdf formátumú dokumentum megjelenítésére:

A fájl lementéséhez a „lemez” ikont kell megkeresni. Fontos megemlíteni, hogy az internetes
böngészők típusától és azok .pdf megjelenítési beállításaitól függően eltérhetnek a
dokumentumok megtekintési és letöltési folyamatai. Amennyiben elakadna, akkor kérjük,
keresse az ügyfél kulcsfelhasználóját vagy a rendszergazdáját!
Amennyiben nem .pdf kiterjesztésű dokumentumot szeretne megtekinteni, úgy a saját gépén
telepített programok beállításainak függvényében teheti ezt meg. Ezen speciális programok
telepítésekor az adott kiterjesztéshez társítva lett az alkalmazás, így a böngésző által szabványos
párbeszédablak fog megjelenni. Például .doc kiterjesztésre az MS Office Word programjával
történő megtekintés vagy a fájl letöltése opció közül választhat a felhasználó.
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A PlanDoc rendszer bármilyen fájlformátumú dokumentumokat képes kezelni, így a
kiterjesztések és a saját gépen használta alkalmazásától függ csak, hogy az adott
dokumentumtartalom megtekinthető-e vagy csak fájl szinten letölthető. Például ha .dwg fájlt
kíván lementeni a felhasználó és nincs .dwg nézegető vagy szerkesztő programja a saját gépére
telepítve, akkor nem tudja megtekinteni a fájl tartalmát.
A PlanDoc rendszerben több nézetben is letölthetők a fájlok, csak a kiterjesztést jelölő ikonra
kell kattintani. Így a dokumentumtörzs nézeten, az áttekintés vagy a keresés nézeten is a
megjelent dokumentumok kiterjesztésére kattintva letölthetők a rendszerbe korábban feltöltött
fájlok.

7.2 Dokumentumok tömeges letöltése
Nemcsak egyesével van lehetőség a PlanDoc rendszerben letölteni a fájlokat, hanem tömegesen
.zip fájlként egyetlen egy fájlba tömörítve . Ez a funkció az összes letöltése ZIP fájlban
menüpontra kattintva érhető el és az aktuális mappa alatti tartalmat egyetlen egy fájlba
tömöríti.

44

Első lépésként tehát azt az adott mappát kell kiválasztani aktuális mappának, melynek tartalmát
szeretnénk tömörítve letölteni. Fontos megemlíteni, hogy minél magasabb szinten állunk a
mappastruktúrában, annál nagyobb mennyiségű dokumentumokat kívánunk egy fájlba
beletömöríteni. Ez nem feltétlenül jelent megbízható rendszerhasználatot, tekintettel az
internetes kapcsolatok sávszélességére, a helyi hálózati protokoll beállításokra, valamint a
lehetséges több száz megabájtos fájlok tömörítési hibáira. Ezért ajánlott legfeljebb 30 MB-os
becsült mennyiségű mappatartalmakra alkalmazni ezt e tömörítési funkciót.
Amennyiben a fenti üzenet nem jelenik meg, úgy nagy valószínűséggel helyi beállítások és
korlátozások vannak a gépén, mely gátolja ezen funkció normális működését, ezért kérjük
keresse az ügyfél kapcsolattartóját vagy rendszergazdáját.
A tömörítés az internetes sávszélesség, a fájlok és mappák számának függvényében több percig
is eltarthatnak!
Az „OK” gomb megnyomását követően az operációs rendszer párbeszédablaka jelenik meg,
amelyben a tömörített fájl pontos mentési helyét is meg lehet adni.

45

Az összes szükséges adat megadását követően a „Mentés” gombra kattintva a fájl elmentésre
kerül, melynek tartalmát a saját gépre telepített tömörítő és fájlkezelő programokkal
kicsomagolni, illetve más mappák alá lehet másolni.

7.3 PDF formátumú dokumentumok összefésült letöltése
Az építési projektek kapcsán a legelterjedtebb és leggyakoribb dokumentum formátumok mind
a tervek, mind a szöveges dokumentumok esetében a .pdf formátumú fájlok. Ezért a PlanDoc
rendszer egyedülálló funkciója a .pdf formátumú fájlok egy .pdf formátumba történő
összefésülése.
A funkció a Komplett PDF dokumentáció menüpontra történő kattintással indítható el. Fontos
megemlíteni, hogy e funkciónál is igazak a .zip fájlba történő tömörített letöltésnél leírtak, azaz
az összevont .pdf fájl mérete az összevonandó .pdf fájlok méretéből kumulálódik, ezért nem
célszerű 30-40 megabájtos fájloknál nagyobbakat készíteni. Ezen kívül az internetes sávszélesség
és a helyi hálózati beállítások korlátozhatják a PlanDoc rendszer e funkciójának működőképes
használatát.
A funkció csak és kizárólag a .pdf formátumú fájlokat rakja egy fájlba, minden egyéb formátumú
fájlokat figyelmen kívül hagy ez a funkció!
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Ezzel akár kooperációkra, egyeztetésekre egy gombnyomással összefésülhető a több tíz, akár
száz dokumentum is, melyben összefésült fájlban automatikusan létrejött tartalomjegyzéknek
köszönhetően gyors és egyszerű a dokumentumok keresése.

A PlanDoc rendszer egy másik különleges funkciója, hogy e funkció alkalmazásakor a pdf-fájlok
bal alsó sarkában egy automatikus QR kódot helyez el, mellyel a kinyomtatott tervek és a
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PlanDoc rendszer közötti kapcsolatot teremti meg. Erről a funkció lehetőségeiről kérjük,
kérdezze az ügyfél kulcsfelhasználóját!
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8. TERVEK, DOKUMENTUMOK KERESÉSE
8.1 Böngészőbe épített keresők használata
A PlanDoc rendszer internetes böngésző általi használatának köszönhetően kiaknázható a
böngészők által felkínált keresési funkció is. Az internetes keresők által kínált tartalom keresés
funkció a PlanDoc rendszer minden egyes részén használható.
Az Internet Explorer böngészőjében a CTRL+F billentyűkombinációra vagy a „Szerkesztés /

Keresés” menüpontra megjelenik a böngészőben a keresés eszközsor.

A Mozilla Firefoxban szintén a CTRL+F billentyűkombinációra vagy a „Szerkesztés / Keresés”
menüpontra megjelenik a böngészőben a keresés eszközsor.
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A keresési szöveg beírását követően az aktuális oldalon található szövegekből az összes
szótöredéket megkeresi és kijelöli az oldalon az ENTER billentyű megnyomását követően.
Ez a funkció a nagy oldal tartalmak esetén kifejezetten nagy segítséget nyújtanak.

8.2 Keresés nézet használata
A PlanDoc rendszerbe feltöltött tervek és dokumentumok esetében a PlanDoc rendszer keresés
nézetében kibővített keresést tud elvégezni a felhasználó. A kibővített keresés azt jelenti, hogy a
felhasználó a saját maga által meghatározott keresési és szűrési feltételeknek megfelelően tud
tartalmak között keresni.
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Első lépésként a „Keresés” fülre kell kattintani. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a keresés az
aktuális mappa alatti tartalomban történik, tehát minél magasabb szinten vagyunk a mappa
struktúrában, annál nagyobb adathalmazból történik a keresés. A fenti képen láthatóak alapján
a legalsó szinten történik a keresés, azaz csak a statikai tervek mappa alatti fájlok között. Ha a
felhasználó azt szeretné, hogy például más szakágak közül is történjen keresés, akkor egy
szinttel feljebb, a többi szakág közös szülő mappájában kell majd a keresési funkciót elindítani.
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A keresési feltételeket tetszőlegesen állíthatja a felhasználó, de minden beállítást követően meg
kell nyomni a „Szűrés” gombot.
A szűrés eredménye a képernyő alsó részén látható. Az internetes sávszélesség hatékony
kezelése érdekében a keresési feltételnek megfelelő eredmények csoportosan (20 db
dokumentum) jelenik meg. A következő 20 db dokumentum megtekintéséhez a lista alján
látható linkre kell kattintani. Ha mégis egyben szeretné a felhasználó a keresés eredményét
látni, akkor a linkre kattintással egy időben a CTRL gombot nyomva kell tartani. Fontos
megemlíteni, hogy előfordulhat az is hogy több ezer dokumentumot listázna ki a rendszer, ezért
a kattintás előtt érdemes átgondolni az szűrés várható eredményének nagyságrendjét.
Abban az esetben, ha a tervek vagy dokumentumok olyan kódsablon, illetve kódprofil
segítségével lettek feltöltve, melyben a fájlokat a feltöltéskor különböző szótárcímkékkel
automatikusan meg jelölte a rendszer, akkor a keresés nézeten a szótár címke választónak
köszönhetően címkére történő keresés is lehetővé válik.
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A címkére történő keresés lépései a következők:
1. Ki kell választani azt a szótár, melyben olyan információ van tárolva, amelyre irányul a
keresésünk. A fenti képen látható példa szerint a „TERVFAJTA” szótár lett kiválasztva
abból a célból, hogy a kiviteli tervekre keressünk.
2. A szótár kiválasztása után ki kell nyitni a szótárban található címkék listáját.
3. A lenyíló listából ki kell választani azt a címkét, melyre szeretné a felhasználó a keresést
elindítani. A példa alapján a kiviteli terv címkét kell kiválasztani.
Fontos kitérni arra, hogy ha például egyszerre kell keresni egy szótáron belüli két
címkére (például kiviteli és engedélyezési tervek), akkor két lépésben, külön-külön kell
beállítani a kiviteli és az engedélyezési címkékre a keresést.
4. Miután kiválasztottuk a címkéket, akkor a beállítások érvényre juttatásához meg kell
nyomni a „Szűrés” gombot.
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9. TERVEK, DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE
9.1 Feltöltésről általánosságban
A PlanDoc rendszer egyik legnagyobb előnye, hogy a fájlok feltöltése szabályozott folyamatokon
keresztül történhet meg. Ez a szabályozás nagyon széles területet lefed, egészen az egyszerű
fájlmegosztástól a szigorúan szabályozott lépéseken történő fájlfeltöltésig. Ennek a
szabályozásnak oka az, hogy egy projekt kapcsán sok felhasználó szolgáltathatja az
információkat a projekt megvalósítása során különböző időpontokban, de a végfelhasználók
szempontjából (pl. kivitelező) egy egységes, jól strukturált és átlátható rendszerként kell
megjelennie.
Korábban a mappalétrehozáskor említésre került az, hogy egy szabályt mindenképp be kell
tartani a rendszer használata alatt. Egy mappa alá csak almappák, vagy csak fájlok,
dokumentumok tartozhatnak, tehát almappák mellé nem lehet fájlokat feltölteni!
Ennek oka az, hogy a feltöltés előkészítésekor a fent említett feltöltési szabályokat (kódprofil)
minden egyes mappára külön meg lehet határozni. Ez azt jelenti, hogy külön feltöltési
szabályrendszer, kódprofil rendelhető hozzá a dokumentumok és a tervek feltöltéséhez. De akár
a terveken belül szakáganként (pl.: építész, gépész, elektromos), épületenként (pl.: iroda, üzem)
vagy akár tervfázisonként (pl. engedélyezési, kiviteli) különböző tervszámolási, kódszámozási
eljárás segítségével ellenőrzötten lehet kezelni.
A következőkben a feltöltések két jellemző típusát részletezzük, azok lépéseit ismertetjük.
Fontos megjegyezni, hogy a kódprofil alapú feltöltés jellemzőit sok tényező befolyásolhatja,
mint például:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projekt sajátosságai
Dokumentumok fajtái (pl.: tervek, dokumentumok, levelek, emailek, stb.)
Lokalizáció, többnyelvűség
Származtatott felhasználói igények (pl.: felelősség kérése, papír alapú iktató szám,
határidők, stb.)
Automatizmus mértéke feltöltéskor (minden automatikusan ellenőrizzen és kitöltsön a
rendszer, vagy a felhasználó adhassa ezt meg a feltöltéskor)
Fájlok kódolásának egyezősége (be kell-e kódolni a fájlneveket feltöltés előtt vagy sem)
Automatikus csoportosítás lehetősége
Szűrési és kereshetőségi lehetőségek kezelése
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A PlanDoc Kft. munkatársai a rendszer bevezetése során az Ügyfél kapcsolattartójával közösen
specifikálják a fenti jellemzőknek megfelelően a kódprofilok kialakítását és mennyiségét (akár
minden mappára vonatkozóan).

9.2 Egyszerű feltöltés
Egyszerű feltöltés esetében a PlanDoc rendszer alapértelmezett esetben már három feltöltési
eljárást kínál fel a felhasználó részére:

Kódprofil kiválasztásához és érvényre juttatásához a kiválasztás után az „OK” gombot kell
megnyomni. Kódprofil megadásához, változtatásához mappaszerkesztő jogosultság szükséges,
és az aktuális mappa „Szerkesztés” nézetében valósítható meg.
Választható kódprofilok:
a) Egyszerű kódprofil
Amennyiben az egyszerű kódprofilt rendeljük hozzá az aktuális mappához, akkor a feltöltés
esetében nem fog semmilyen szabályrendszert vizsgálni a PlanDoc rendszer a feltöltendő
fájlok esetében.
A feltöltés menete a következő lépésekből áll:
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1. A feltöltés ikon megnyomására a JAVA segédalkalmazás jelenik meg a képernyőn.
(Amennyiben nincs feltöltés ikon az eszközsoron, akkor vagy nincs jogosultsága
feltölteni a felhasználónak, vagy már vannak almappák létrehozva az aktuális
mappa alatt. Ha a szürke színű feltöltő ablak nem jelenik meg, úgy a JAVA
alkalmazás nincs megfelelően telepítve a felhasználó gépére, vagy helyi
rendszerbeállítások miatt (pl. tűzfal, proxy) nem engedi a JAVA program indítását.
Ebben az esetben kérjük, keresse az Ügyfél kapcsolattartóját vagy
rendszergazdáját.)
2. Miután megjelent a feltöltő alkalmazás, úgy a „Hozzáad” gomb megnyomására
megjelenik az operációs rendszer mappa böngészője.
3. A megjelent ablakban ki lehet választani a fájlokat, amiket a felhasználó szeretne
feltölteni. A többes fájlkijelöléssel (SHIFT és CTRL billentyűk használata) lehetőség
nyílik több fájl hozzáadására is egy időben.
Fontos megemlíteni, ha a felhasználó hálózati helyről kíván fájlokat feltölteni (pl.
a cég közös szerveréről), akkor hosszabb időt is igénybe vehet, amíg a fájlok
megjelennek a fájlböngésző ablakában.
4. A kiválasztott fájlok hozzárendelése a feltöltési listába az „Open” vagy
„Megnyitás” gomb megnyomásával történik.
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5. A fájlok feltöltési listába kerülése akkor volt sikeres, ha az ablak eltűnik, és a
listában megjelennek a fájlok. FONTOS: a PlanDoc rendszerbe még nem lettek
feltöltve a fájlok, csak a feltöltés listába kerültek bele.

6. A fájlok feltöltési listába kerülése után megadható a fájlok megnevezése, azaz a
dokumentum nevének megadására is itt kerül sor. A dokumentum kódjának
megadására nincs lehetőség, az automatikusan a fájlnév lesz. (alapértelmezetten
üresen jelenik meg a név helye, akár üresen is lehet hagyni, mint a negyedik fájl
esetében)
7. Minden dokumentumhoz lehet megjegyzés írni, ami mindig meg fog jelenni a
dokumentum neve mellett.
8. A feltöltéshez lehet az email értesítő üzenetbe megjegyzést is írni, amely az
értesítő emailt kérő felhasználók automatikus üzenetében meg fog jelenni.
9. Feltöltéshez meg kell nyomni az „Ok” gombot.
Sikeres feltöltés után az aktuális mappa „Áttekintés” nézete jelenik meg.
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FONTOS: amennyiben sikeres volt a feltöltés és mégsem jelennek meg az internetes
böngészőben a fájlok, akkor nagy valószínűséggel a böngésző CACHE funkciója miatt csak
késleltetve fogja látni a tartalmat. Ez általában erősen szabályozott informatikai környezetben
történhet meg, kérjük, keresse a probléma megoldása érdekében az Ügyfél rendszergazdáját.

b) Egyszerű revízióval
Ez az előző kódprofil tovább fejlesztett változata, amely még szintén nem vizsgál fájlkódolást,
csak a fájlnév végén esetleg szereplő _M00, _M01, M02… tagot külön értelmezéssel látja el.
A feltöltendő fájlok nevei:

Az előző kódprofil esetében bemutatott lépéseket követve a fájlok feltöltési listába töltése után
az alábbi képet láthatjuk az „Egyszerű revízióval” kódprofillal ellátott mappába történő feltöltés
során:
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Ez a kódprofil mintaként szemlélteti a revíziókövetés legegyszerűbb példáját. Amennyiben a
fájlnév végén nem található _M## (#: 0-9ig bármilyen egész szám), akkor azt a fájlt eredeti
változatnak ismeri fel, mint a fenti képen látható első fájl esetében. Amennyiben van _M## tag a
fájlnév végén a .pdf kiterjesztés előtt, akkor már revízióként ismeri fel. Revíziót felismerve
automatikusan felkínálja a felhasználó számára a tervek elnevezését, melyet a felhasználó még a
feltöltés előtt beállíthat.
Az „OK” gomb megnyomását követően a feltöltés megtörténik és az aktuális mappa „Áttekintés”
nézete jelenik meg.
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Ennek a kódprofilnak tehát a legnagyobb előnye az, hogy a dokumentumok, tervek
változáskövetését automatikusan megoldja, így ha például az E_01_ALAPRAJZ_1000_M01 terv
törzsnézetét megtekintjük, akkor láthatjuk, hogy automatikusan hozzárendeli ebből a tervből az
M00 revíziójú tervet is.

Fontos megjegyezni, hogy a fentiekben említett két kódprofil az első generációs (egyszerűsített)
kódprofil használatot jelent, ennek köszönhetően a feltöltési lista utólagos szerkesztésére,
abban lévő fájlok kihagyására nincs lehetőség. Amennyiben a feltöltési listát újra akarjuk
szerkeszteni, úgy az eszközsoron a feltöltés ikonra kattintva a folyamatot elölről kell kezdeni.

c) Egyszerű profil (WEBDAV)
Az „Egyszerű profil (WEBDAV)” nevű kódsablon már az újgenerációs kódprofil kiegészített
szolgáltatásaival sokkal több lehetőséget nyújt a felhasználók részére, melyet az új arculat is
sugall.
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A fájlok feltöltési listába történő illesztése gyakorlatilag megegyezik a korábbi generációs
kódprofil esetében bemutatottakkal, azaz a következő lépéseken keresztül kell végig menni:
1. A feltöltés ikon megnyomására a JAVA segédalkalmazás megjelenik a képernyőn.
(Amennyiben nincs feltöltés ikon az eszközsoron, akkor vagy nincs jogosultsága
feltölteni a felhasználónak, vagy már vannak almappák létrehozva az aktuális
mappa alá. Ha a szürke színű feltöltő ablak nem jelenik meg, úgy a JAVA
alkalmazás nincs megfelelően telepítve a felhasználó gépére, vagy helyi
rendszerbeállítások miatt (pl. tűzfal, proxy) nem engedi a JAVA program indítását.
Ebben az esetben kérjük, keresse az Ügyfél kapcsolattartóját vagy
rendszergazdáját.)
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2. Miután megjelent a feltöltő alkalmazás, úgy a
gomb megnyomására
megjelenik az operációs rendszer mappa böngészője.
3. A megjelent ablakban ki lehet választani a fájlokat, amiket a felhasználó szeretne
feltölteni. A többes fájlkijelöléssel (SHIFT és CTRL billentyűk használata) lehetőség
nyílik több fájl hozzáadására is egy időben.
Fontos megemlíteni, ha a felhasználó hálózati helyről kíván fájlokat feltölteni (pl.
a cég közös szerveréről), akkor az hosszabb időt is igénybe vehet, amíg a fájlok
megjelennek a fájlböngésző ablakában.
4. A kiválasztott fájlok hozzárendelése a feltöltési listába az „Open” vagy
„Megnyitás” gomb megnyomásával történik.
5. A fájlok feltöltési listába kerülése akkor volt sikeres, ha az ablak eltűnik és a
listában megjelennek a fájlok. FONTOS: a PlanDoc rendszerbe még nem lettek
feltöltve a fájlok, csak a feltöltés listába kerültek bele.
A feltöltési listában szereplő fájlok esetében már meg lehet adni a fájlok jellemző tulajdonságait,

mint például a dokumentum nevét.
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6. Fájlok feltöltése a PlanDoc rendszerbe. Felugró ablakban a rendszer megerősítést
kér a fájlok feltöltéséről.
Feltöltés után az aktuális mappa „Áttekintés” nézete jelenik meg a képernyőn. Ez a kódprofil
gyakorlatilag az „Egyszerű kódprofil” újgenerációs megoldása.

Fontos megjegyezni, hogy ez a kódprofil nem kezeli a revíziókat, ezért ezzel a profillal történő
feltöltést általában csak fájlmegosztás céljából használják a felhasználók.
A kódprofil nevében szereplő WEBDAV rövidítés későbbiekben, a kiegészítő funkciók leírásában
kerül ismertetésre.

9.3 Újgenerációs kódprofil feltöltő funkciói
Az újgenerációs feltöltő alkalmazás számos kiegészítő, felhasználói élményt javító funkciót is
tartalmaz, mint például:
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•
•
•
•

A feltöltési listában (más néven: POOL) lehetőség nyílik csoportos kijelölésekre művelet
céljából, mint például a listából történő törlésből.
Csoportosan több fájl is kijelölhető későbbi ismertetett műveletek céljából.
A feltöltési listában szereplő fájlokat még feltöltés előtt meg lehet tekinteni abból a
célból, hogy tényleg a jó fájl lett-e kiválasztva.
Egyesével, listából történő törlés nélkül is a feltöltési folyamatból kiszedhetők a fájlok a
gomb megnyomásával, illetve visszarakhatók annak újbóli megnyomásával (

)

A fenti fontos funkciókon kívül még számos új funkció használatára nyílt lehetőség, de azok
jogosultsága projektenként és felhasználói jogosultságoktól függnek. Ezért azok részleteinek
átadására, beállítására a PlanDoc rendszer bevezetésekor, az érintett felhasználók oktatásakor
kerül sor. Ettől függetlenül az általános ikonleírás mindenképp hasznos lehet, mivel általános
érvényű funkciókat is tartalmaz, melyet a következő ábra szemléltet:
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9.4 Örökölt kódprofil alapú feltöltés
Az örökölt kódprofil, amely a mappa kódsablon, kódprofil kiválasztásakor kiválasztható, igazából
egy beállítás megadására vonatkozik. Ez a beállítási lehetőség abból a célból jó, hogy ha
többszintű mappastruktúrában akarjuk a fájlokat kezelni, de mindegyik mappában ugyanazokat
a feltöltési szabályzást akarjuk használni, akkor ne kelljen minden mappán megadni ezt a
beállítást. Azaz a mappastruktúra legfelső szintjén meghatározzuk a kódszámozási eljárást, azaz
megadjuk a kódprofilt. A mappastruktúrában ettől a mappától lefele haladva mindegyik örökli a
fenti mappa beállítását, azaz automatikusan az ott megadott kódprofilt veszi alapul a
feltöltésekkor.

9.5 Egyedi kódprofil alapú feltöltés
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A projektek megvalósítása során számos, egyedi igényt figyelembe kell venni, a dokumentumok,
tervek kódolásakor, ezért a PlanDoc rendszer bevezetésének legmeghatározóbb része a
projektre szabott egyedi kódprofilok kialakítása. Ennek tükrében minden egyes projekt adott
területének egyedi igényeit figyelembe kell venni úgy, hogy az egységes rendszerszemlélet ezzel
egy időben fennmaradjon.
A következőkben egy egyszerű példán keresztül szemléltetésre kerül egy egyedi kódprofillal
történő feltöltési eljárás.
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Az egyedi kódprofil feltöltési listájának szerkesztése megegyezik a korábban ismertetett
lépésekkel. A feltöltő ablak bal oldala megegyezik a korábban bemutatott feltöltő ablak
adataival, de a jobb oldalon új lenyíló menük jelentek meg.
A példában szereplő kódprofil az alábbi egyedi igényeket fedi le:
1. Fájlok feltöltési listába kerülésekor a fájlneveket a kódprofil ellenőrzi, és csak a
megengedett kódolásnak megfelelő dokumentumokat engedi feltölteni. (A nem
megfelelő kódolású fájlok esetében az
ikon megjelenik a bal oldalon.)
2. Ez a kódprofil automatikusan kitölti a dokumentumokhoz tartozó kiegészítő
információkat tartalmazó szótárcímkéket. Az alábbi szótárak lettek létrehozva az alábbi
projekt terveihez:
•
Projekt – Projekt kódszáma kiválasztható
•
Munkaszám – Projekten definiált munkaszámok
•
Fázis – Tervezési fázisok szótára
•
Tervező – Terveket készítő tervezők neve
•
Épületrész – Projekten létező épületrészek szótára
•
Szakág – Szakágak hierarchikus szótára (Építészeten belül Belsőépítészet)
•
Tervtípus – Szakágtól függő tervtípus címkék (pl.: Építészeten belül a H-Homlokzat
tervtípus, míg a Közműépítésnél a H-Helyszínrajzot jelent)
•
Szint – Épületrész szintje
•
Revízió – Változáskövetéshez tartozó revízió jelölés (M0, M1, R1, R2, V00 V01, stb.)
•
Tervszám – szabadon megadható szövegrész
Mivel a második fájl nem felel meg az elvárt kódszámozásnak, így ott a rendszer nem
töltött ki egy szótárt sem. A kötelezően kitöltendő szótárakat piros kerettel jelöli a
rendszer.
Az első fájl megfelelt a kódszámozásnak, így ott automatikus ki is töltötte a rendszer a
szótárcímkéket.
3. Ez a kódprofil úgy van beállítva, hogy a nem jól elnevezett fájlokat még fel lehessen
címkézni úgy, hogy nem szükséges a fájlneveket módosítani. Amennyiben úgy van
beállítva a kódprofil, hogy kötelező a fájlnévnek megegyezni az előírt
szabályrendszernek, úgy szürke háttérrel és piros hibaüzenettel fog megjelenni a fájl a
feltöltési listába illesztéskor.
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4. A példában szereplő kódprofil revíziókövetést tartalmaz, melynek a formátuma ###, azaz
000-tól kezdve folytonos számozást követ. A revízió formátuma tetszőlegesen
meghatározható.
Az egyedi kódprofilok kialakítását, karbantartását minden esetben a PlanDoc Kft. munkatársai
végzik az Ügyfél kapcsolattartójával együttműködésben. A fenti példában egy általános
szótárcímke hozzárendelés látható, de projekttől, cégtől vagy egyedi igényektől függően a
szótárak száma és fajtája tetszőlegesen alakítható.

9.6 Feltöltéskor felmerül hibaüzenetek, problémák

a) Fájlnév nem felel meg a kódszámozásnak
Ebben az esetben, az előző pontban leírtak alapján jelzi a rendszer a piros fájlnév kiemelésével
vagy az
ikon megjelölésével, attól függően, hogy a fájlok neveinek azonossága követelménye. Ha szürke háttérrel jelenik meg a fájl, akkor feltöltés előtt helyesen el kell nevezni a fájlnevet.
Amennyiben nincs elegendő információja a helyes fájl elnevezésről, úgy kérem, keresse az
Ügyfél kapcsolattartóját.
Amennyiben van lehetőség a későbbi fájl kódolásának megadására, azaz a
ikonnal megjelölt
dokumentumok esetében a felhasználó az összes szótárcímkét beállíthatja közvetlenül a
feltöltés előtt, a fájlok átnevezése nélkül.
Minden egyes projekten egyedileg van meghatározva, hogy milyen esetekben követelmény a
fájlok helyes elnevezése.

b) Ugyanaz, vagy hasonló fájl már létezik az adott mappában
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A feltöltés ikon
vagy az ellenőrzés ikon
üzenetek jelennek meg:

megnyomása után rendszerablakban az alábbi

Ez az üzenet felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy ugyanolyan fájl (ugyanazzal a kóddal)
vagy hasonló fájl (nagy valószínűséggel ugyanaz a fájl csak más kóddal) van már az aktuális
mappában. Az „OK” gomb megnyomását követően egy újabb rendszerüzenet jelenik meg:

A felhasználó itt eldöntheti, hogy
a) „Igen” gomb megnyomása esetén visszatér a feltöltési alkalmazásba, ahol áttekinthető
lesznek a hasonlónak érzékelt dokumentumok. Mielőtt ez megtörténne, még az alábbi
üzenet megjelenik:

Visszatérve a feltöltő alkalmazásba, a listát végig nézve tapasztalhatunk egy eddig nem
látszódott új ikont

a fájl kiterjesztések mellett:
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Az ikonra kattintva egy lista fog megjelenni a képernyőn. A listában azokat a fájlokat
mutatja a rendszer, melyeket hasonlónak vagy ugyanannak vélt. Ha lista elemére, azaz a
szerveren már megtalálható fájl nevére kattintunk, akkor egy új böngészőablak
megnyitja a fájlt, vagy letöltésre ajánlja fel a fájlt az összehasonlítás céljából.
Ha mégis fel akarjuk tölteni a fájlt, akkor újra meg kell nyomni a feltöltés ikont
és
újra megjelennek a rendszerüzenetek, melyeknél már a „Nem” gombot kell megnyomni.

b) „Nem” gomb megnyomása esetén figyelmen kívül hagyja ezeket a fájlokat, és feltölti a
feltöltési listában lévő fájlokat.
Amennyiben a hasonló fájlok más kóddal szerepelnek a mappában, akkor az új fájl
kódjával feltöltésre kerülnek a fájlok.
Ha a hasonló és az új fájl kódja azonos, akkor a következő ellenőrzés fog megtörténni.

c) Új változat feltöltése ugyanazon revízión belül
Ez az ellenőrzés tehát a következő lépése a fájlok ellenőrzésének. Ha nem volt hasonló
dokumentum korábban feltöltve a szerverre az adott mappa alatt, akkor rögtön az alábbi üzenet
jelenhet meg, ha volt korábban feltöltve, akkor pedig az előző pontban ismertetett lépések után
fog megjelenni a következő üzenet:
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Ezt követően újra megjelenik a feltöltő ablak, amelyben egy új ikon jelenik meg:

Ebben az esetben az
ikonnal megjelölt fájlok egyáltalán nem tölthetők fel. Ennek
legáltalánosabb oka az, ha például már az adott kódú terv jóvá van hagyva, akkor csak új
revízióval lehet feltölteni tervet. Ahhoz, hogy a többi fájl feltölthető legyen, úgy a listából ezeket
a fájlokat ki kell szedni, kijelölés után a

-ba kell rakni.

A PlanDoc rendszert többféle módon lehet beállítani, az alapértelmezett esetben a jóváhagyási
státuszok kapcsán csak az „Adatszolgáltatás” vagy „Munkaközi” státuszú tervet lehet felülírni
(frissíteni), a minden más státuszú dokumentum esetében már nem lehet felülírni (frissíteni) a
korábbi fájlt. Az adatszolgáltatás vagy munkaközi esetben azért van értelme a frissítésnek, mert
például csak a kottázásban történt módosítás, de a tervben lényegi változás nem történt, akkor
nem kell új revíziót készíteni, persze csak abban az esetben, ha még nem indult el a jóváhagyási
folyamat.
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d) Feltöltött fájlok nem jelennek meg
Amennyiben sikeres volt a feltöltés és mégsem jelennek meg az internetes böngészőben a
fájlok, akkor nagy valószínűséggel a böngésző CACHE funkciója miatt csak késleltetve fogja látni
a felhasználó a valós tartalmat. Ez általában erősen szabályozott informatikai környezetben
történhet meg, kérjük, keresse a probléma megoldása érdekében az Ügyfél rendszergazdáját.

e) Nem látszik a legfrissebb tartalom
Amennyiben meg vagyunk győződve, hogy történtek feltöltések, törlések, státuszmódosítások
vagy egyéb művelet a rendszerben, de az nem látszódik az internetes böngészőben, akkor nagy
valószínűséggel az informatikai hálózat PROXY beállításai okozhatják a gondot. A probléma
megoldása érdekében keresse az Ügyfél kapcsolattartóját vagy rendszergazdáját.
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10. TERVLISTÁK NYOMTATÁSA
A PlanDoc rendszerben a tervlisták nyomtatásának alapja az, hogy minden riport adatforrása az
aktuális mappa alatti tartalom lesz. Ezért első lépésként azt a mappát, amiről információt
szeretnénk megtudni, aktuális mappává ki kell választani, hogy a riport tartalma megfelelő

legyen. A riportok, jelentések futtatásához a

ikonra kell kattintani.

Általános esetben három típusú jelentés hívható le a dokumentumokra, tervekre vonatkozóan,
melyek a következők:

10.1

Lista

Minden jelentéshez tartozik egy paraméter ablak, amely a jelentés lefutásához szükséges
feltételek megadására vonatkozik.
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•

•

•
•
•
•

Szűkített struktúra paraméter azt jelenti, hogy csak azok a mappák jelennek meg, mint
összegző sorok, amelyek alatt fájlok, dokumentumok vannak. Tehát azok a mappák,
amelyek alatt csak almappák vannak nem fognak megjelenni.
Különböző fájltípusok összevonása egyetlen sorba: ez a paraméter gyakorlatilag a fájl
lista és a terv lista közötti különbségre vonatkozik, például egy tervnek van dwg és pdf
formátuma, akkor az a tervszám külön sorban kétszer jelenjen meg, vagy egy sorban
összevonva.
Összes feltöltés bekapcsolása nem csak az utolsó verziók, revíziók listázását jelenti,
hanem az összes korábbi változatét.
Aláírási helyek Excel formátumba történő exportálás kapcsán kiegészítésként rákerülnek.
Nyelv paraméter a jelentés nyelvének megadására vonatkozik.
Formátum kiválasztásakor a jelentés végső formátumának megadására van lehetőség.

Az „OK” gomb megnyomására a jelentés lefut (pdf esetében a böngészőben megjelenik, a több
esetben a fájl lementésére nyílik lehetőség).
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10.2

Lista megjegyzésekkel

A „Lista megjegyzésekkel” jelentés paraméter ablaka a következő:
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•

•

•
•
•

Szűkített struktúra paraméter azt jelenti, hogy csak azok a mappák jelennek meg, mint
összegző sorok, amelyek alatt fájlok, dokumentumok vannak. Tehát azok a mappák,
amelyek alatt csak almappák vannak nem fognak megjelenni.
Megjegyzések nélkül paraméter a dokumentumokhoz tartozó feltöltői megjegyzések
elhagyására vonatkozik, alap esetben megjelennek. A rendszerben a megjegyzések
jelölésére az ikon van használva.
Vélemények nélkül paraméter a felhasználói megjegyzések, kommentek, vélemények
elrejtésére vonatkozik, alapesetben ezek megjelennek a riportban.
Nyelv paraméter a jelentés nyelvének megadására vonatkozik.
Formátum kiválasztásakor a jelentés végső formátumának megadására van lehetőség.

Az „OK” gomb megnyomására a jelentés lefut (pdf esetében a böngészőben megjelenik, a több
esetben a fájl lementésére nyílik lehetőség).
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10.3

Mappastruktúra

A „Mappastruktúra” jelentés paraméter ablaka a következő:

•

A revíziókkal együtt paraméter segítségével lehet beállítani, hogy a jelentésben a
mappastruktúra legalsó elemeként megjelenjenek-e a dokumentumok revízkói vagy
sem.
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•
•

Nyelv paraméter a jelentés nyelvének megadására vonatkozik.
Formátum kiválasztásakor a jelentés végső formátumának megadására van lehetőség.

Az „OK” gomb megnyomására a jelentés lefut (pdf esetében a böngészőben megjelenik, a több

esetben a fájl lementésére nyílik lehetőség).

10.4

Teljes lista exportálása (xls)

A „Teljes lista exportálása (xls)” jelentés paraméter ablaka a következő:
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•

•

Különböző fájltípusok összevonása egyetlen sorba: ez a paraméter gyakorlatilag a fájl
lista és a terv lista közötti különbségre vonatkozik, például egy tervnek van dwg és pdf
formátuma, akkor az a tervszám külön sorban kétszer jelenjen meg, vagy egy sorban
összevonva.
Összevont útvonal paraméter arra vonatkozik, hogy a mappakódok egy cellában
jelenjenek meg, vagy a jobb kereshetőség, szűrés és továbbdolgozás érdekében külön
cellákban. Alapesetben külön cellákban jelennek meg.

Az „OK” gomb megnyomására a jelentés lefut (pdf esetében a böngészőben megjelenik, a több
esetben a fájl lementésére nyílik lehetőség).

10.5

Jóváhagyások története

A rendszerjelentések elindításához rendelkezni kell az adott jelentéshez kapcsolódó felhasználói
joggal.
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10.6

Mappa események

A „Mappa eseményei” jelentés az általános jelentések helyén, az aktuális mappára vonatkozóan

hívható le megfelelő felhasználói jogosultság mellett.
A „Mappa eseményei” jelentésnek csak egy paramétere van, mégpedig az aktuális időpontig a
paraméterként megadott időponttól hívja le a rendszer eseményeit.

Az „OK” gomb megnyomására a jelentés lefut és az xls fájl adatai megtekinthetőek.
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10.7

Felhasználók szerepei

A „Felhasználók szerepei” jelentés a felhasználók adminisztrációs felületén hívható le megfelelő
jogosultság mellett. Ennek a jelentésnek egy paramétere van, mégpedig az hogy milyen
formátumba mentse le a felhasználó a jelentést.

Az „OK” gomb megnyomására a jelentés lefut (pdf esetében a böngészőben megjelenik, a több
esetben a fájl lementésére nyílik lehetőség).

10.8

Rendszer eseményei

A „Rendszer eseményei” jelentés a felhasználók adminisztrációs felületén hívható le megfelelő
jogosultság mellett. Ennek a jelentésnek csak egy paramétere van, mégpedig az aktuális
időpontig a paraméterként megadott időponttól hívja le a rendszer eseményeit.

81

Az „OK” gomb megnyomására a jelentés lefut és az xls fájl adatai megtekinthetőek.
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11. JÓVÁHAGYÁS LÉPÉSEI
11.1

Jóváhagyási státuszok

A PlanDoc rendszerben minden egyes ügyfélre külön meghatározható, hogy milyen státuszokat
lehessen a dokumentumokhoz rendelni. Teljesen más jóváhagyási státuszok, állapotok lehetnek
egy generál kivitelezés vagy egy termékgyártás során. Ebből adódóan a következőkben az
általános esetekben használatos státuszokkal mutatjuk be a jóváhagyási státuszokat.

A fenti státuszok sorrendje fentről lefele értelmezhető, amely azt jelenti, hogy minden feltöltött
dokumentum alapértelmezett státusza „Adatszolgáltatás” lesz.

11.2

Jóváhagyási státuszok beállítása

A jóváhagyási folyamat minden egyes projekten máshogy alakulhat ki, köszönhetően a projekt
sajátosságainak és a projektszervezet mindig változó összetételének. A PlanDoc rendszer a
státuszok beállítására több fajta modellt, work-flow szabályzást is biztosíthat, de a
legegyszerűbb eset az azt jelenti, hogy annak a felhasználónak, akinek van jóváhagyási
jogosultsága, az összes státusz közül választhat a dokumentum jóváhagyásakor. A legegyszerűbb
esetet figyelembe véve, a dokumentumok jóváhagyásának lépései a következők:
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1. Első lépésként ki kell jelölni azokat a dokumentumokat, melyekre a felhasználó szeretné
a státuszokat beállítani. A dokumentum kijelölése, „Kosárba tevése” a státusz jelölőre
történő kattintással történik.

2. A kosárra
kattintva megjelenik a menü, amelyből a „Státuszok szerkesztése”
menüpontra kell kattintani. (Amennyiben inaktív a menüpont, akkor kérjük, keresse az
Ügyfél kapcsolattartóját, mert nincs megfelelő jogosultsága.)
3. Menüpontra kattintva az alábbi ablak jelenik meg:

4. A dokumentumok státuszát a lenyíló ablakból ki kell választani.
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5. A státusz beállításához lehetőség van megjegyzéseket hozzáfűzni.
6. Az „OK” gomb megnyomását követően az aktuális mappa „Áttekintés” nézete
megjelenik, a frissült státusz jelölőkkel:

Összefoglalva: minden Ügyfélnél minden projekten máshogy történhet a jóváhagyási folyamat
beállítása, az előzőekben a legegyszerűbb folyamat lett lépésről lépésre szemléltetve.
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12. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
12.1

WEBDAV funkció

A WEBDAV funkcióval lehetőség nyílik a PLANDOC mappák Windows meghajtóként történő
csatolására betekintés céljával (külön meghajtóként látható a PlanDoc mappa). Ez a csatolás
csak betekintő jogosultságot jelent, nem jelent például feltöltő jogot tekintettel a komplex

tervszámozási eljárásokra.

Egy új, az eddigiektől eltérő WEBDAV jelszót kell megadni, majd ezt követően a Windows
hálózati mappacsatolást kell elvégezni!

86

4.

(Total Commander esetében pedig az alábbi menüpontot kell kiválasztani, ami után a következő
ablak fog megjelenni:

)
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5.

A fenti elérhetőség megadásával a felhasználó PlanDoc rendszerben lévő könyvjelzőihez kerül
átirányításra, a sikeres kapcsolat létrejöttét követően! Az Ügyfél saját rendszerének
elérhetőségét sok minden befolyásolja (IT környezet, jogosultság, PlanDoc licenc típus), e
funkció elérhetőségét és lehetőségét az Ügyfél kapcsolattartójával egyeztetve lehet beállítani.
Ha minden információ rendelkezésre áll, és ahhoz hogy sikeres legyen a kapcsolat, meg kell adni
a WEBDAV felhasználói azonosítót és jelszót (az első képen megjegyzett azonosítót és a
WEBDAV jelszót)!
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12.2

Körlevél üzenet küldése

Az egyszerűsített körlevél funkcióval a PlanDoc rendszer felhasználóinak rövid, szöveges email
üzenetet tud küldeni az a felhasználó, aki rendelkezik ezzel a jogosultsággal! Körüzenet
küldésére kétféle módon nyílik lehetőség:
a) A felhasználók adminisztratív felületéről lehet email üzenetet küldeni akár a rendszer

összes felhasználójának (időben viszonylag sokáig eltarthat)

b) Adott mappa alatt jogosultsággal rendelkező felhasználók részére lehet üzenetet küldeni
(sok felhasználó esetén sokáig tarthat)

A Körlevél küldése menüpont megnyomását követően egy ablak jelenik meg a képernyőn, ahol
elsőként a címzetteket kell kiválasztani, azt követően az üzenetet kell megírni.
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Az „Email küldése” gomb megnyomásával az üzenet kiküldésre kerül, amely több percig is
eltarthat.
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